
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (“ALGEMENE VOORWAARDEN”)
Voestalpine High Performance Metals B.V.

1. Algemeen
1.1. Waar hierna van “verkoper” wordt gesproken, wordt bedoeld voestalpine High Performance Metals B.V., tevens handelend onder de namen

Böhler-Uddeholm, Böhler, Uddeholm en voestalpine HPM, als aanbieder, verkoper of in welke hoedanigheid ook. Waar hierna van "koper" wordt
gesproken, wordt hieronder verstaan de (aspirant-)koper of (aspirant-)opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van verkoper.

1.2. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper ten aanzien van
het leveren van zaken en/of diensten door verkoper. Tussen verkoper en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid deze
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere aanbiedingen en overeenkomsten onverkort van
toepassing zijn, totdat verkoper ter vervanging van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nieuwe algemene voorwaarden van
toepassing verklaart, in welk geval deze laatste verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn. Algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden van koper, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand
gewezen, tenzij deze schriftelijk door verkoper worden aanvaard.

1.3. Waar hierna van “schriftelijk” wordt gesproken, wordt hieronder tevens e-mail verstaan.
1.4. Voor zover deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse

tekst bij verschillen steeds beslissend.

2. Overeenkomst
2.1. Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper draagt geen verantwoordelijkheid voor fouten in

afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten) van welke aard dan ook.
2.2. Koper kan alleen een beroep doen op mondelinge toezeggingen van en afspraken met medewerkers van verkoper indien deze door

verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.3. Voor zover koper een bestelling heeft gedaan in elektronische vorm, wordt dit aanbod alleen geacht te zijn geaccepteerd indien verkoper dit

uitdrukkelijk heeft bevestigd. Het uitblijven van een reactie kan niet worden begrepen als een aanvaarding door verkoper van voormeld aanbod.
2.4. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevestiging van verkoper is uitsluitend verkopers bevestiging bindend, indien koper de

inhoud van deze bevestiging niet onverwijld weerspreekt.
2.5. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.6. Koper is bekend met en zal handelen overeenkomstig alle nationale en internationale export- en douaneregels, sancties en embargo’s, waaronder,

maar niet beperkt tot, beperkingen met betrekking tot binnenlandse transacties, bemiddelingsdiensten en anti-ontduikingverboden, die direct of
indirect van toepassing zijn op de activiteiten van koper (waaronder ook doorverkoop van zaken van verkoper), alsmede de interne regels en
besluiten van verkoper, voor zover bekend gemaakt aan koper, met betrekking tot de levering van zaken of diensten aan of voor specifieke landen
of eindgebruikers.

3. Levering / levertijd
3.1. De levering geschiedt af fabriek, “ExWorks” (Incoterms 2020), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Het risico gaat over

van verkoper op koper op het moment dat de zaken worden overgedragen aan de expediteur of vervoerder en uiterlijk op het moment dat de
zaken de fabriek of het magazijn verlaten. Verkoper is niet verplicht om een transportverzekering af te sluiten, tenzij op kosten van koper indien
deze daar uitdrukkelijk heeft om verzocht. Op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van koper is verkoper bereid de organisatie van het vervoer op
en kosten en risico van koper op zich te nemen.

3.2. De noodzakelijkheid van verpakking wordt door verkoper beoordeeld, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk verklaart het materiaal onverpakt te
willen ontvangen. Eventuele verpakking wordt tegen kostprijs berekend en kan door verkoper niet worden teruggenomen. Transporthulpmiddelen,
zoals bij voorbeeld pallets e.d. worden in bruikleen met de te leveren zaken meegeleverd.

3.3. Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor koper gereed staan en verkoper zulks aan koper heeft
medegedeeld, is koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft verkoper het recht hetzij de zaken voor rekening
en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd
wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden of op te zeggen, een en
ander onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade en kosten.

3.4. Koper is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van koper.
Niet nakoming van deze verplichting geeft verkoper hetzij het recht de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk
opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende
afname, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden of op te zeggen, een en ander onverminderd het recht van verkoper
op vergoeding van schade en kosten.

3.5. Indien door koper keuring of beproeving bij overdracht is verlangd, dan dient deze keuring of beproeving in de fabriek van herkomst en op kosten
van koper te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Met de verzending van de desbetreffende zaken wordt geacht in elk
opzicht conform de opdracht te zijn geleverd, ook indien door toedoen van koper de overeengekomen keuring niet, niet tijdig of niet compleet
heeft plaatsgevonden.

3.6. De overeengekomen levertermijnen gaan lopen vanaf de dag na de dag waarop verkoper de bestelling uitdrukkelijk heeft bevestigd en niet eerder
dan dat alle details van de bestelling tussen verkoper en koper zijn afgestemd. Eventueel overeengekomen levertijden schuiven conform op.

3.7. De overeengekomen levertermijnen of -tijden zijn steeds indicaties en onder voorbehoud van onverwachte omstandigheden. Indien aflevering om
wat voor reden dan ook niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot
deelleveringen en tot een naleveringstermijn van drie (3) maanden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke
ingebrekestelling van koper. Blijft levering door verkoper ook binnen deze termijn uit, dan heeft koper uitsluitend het recht de overeenkomst op te
zeggen, zonder dat koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden. In geval van een overschrijding van levertijden op grond van
een resource impairment in de zin van art. 8.1 van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is uitsluitend art. 8 van toepassing. In
geval van een overschrijding van levertijden op grond van overmacht in de zin van art. 9.1 of art. 9.2 van deze Algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden, zijn uitsluitend art. 9.3 en 9.4 van toepassing. In geval van een overschrijding van levertijden op grond van onvoorziene
omstandigheid in de zin van art. 9.5 van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is uitsluitend art. 9.6 van toepassing.

3.8. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de in het vrije handelsverkeer gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden
en gewichten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.



3.9. Voor fouten in afbeeldingen, en in aanduidingen van prijs, maten, gewichten, kwaliteiten in prijscouranten en andere publicaties (uitingen) van
welke aard dan ook is verkoper niet aansprakelijk.

3.10. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is verkoper gerechtigd maar nimmer verplicht tot deelleveringen.

4. Eigendom / eigendomsvoorbehoud
4.1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle verplichtingen - voortvloeiende uit of

samenhangend met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder ook vorderingen ter zake van boete, rente en
kosten en vorderingen die voorwaardelijk of nog niet opeisbaar zijn - voldaan heeft. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde
zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd
te houden.

4.2. Indien koper enige verplichting uit hoofde van art. 4.1 jegens verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper
voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot zich te nemen,
waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van koper worden gebracht.

4.3. Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende
zaken een pandrecht te vestigen.

4.4. Verkoper verschaft aan koper op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper zoals vermeld in art. 4.1 heeft voldaan, de
eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van een pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op
koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

5. Prijs en betaling
5.1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op

eventueel bij de aanvrage verstrekte gegevens, in euro en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten
en zijn gebaseerd op levering  conform Incoterms 2020 (Ex Works). Afwijkende regelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Indien
na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare
omstandigheden - is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

5.2. Elke betaling moet geschieden binnen dertig (30) dagen na levering, netto contant en zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk
overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Het recht
van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3. In het geval verkoper en koper zijn overeengekomen dat koper na de notificatie van verkoper dat de zaken gereed zijn voor verzending gedurende
een bepaalde periode kan aangeven dat de zaken kunnen worden verzonden, gaat de betalingstermijn reeds lopen na verzending door verkoper
van voornoemde notificatie.

5.4. Indien na het verstrijken van de in art. 5.2 bedoelde termijn geen volledige betaling in die termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien
(buiten)gerechtelijke surséance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling is aangevraagd c.q. is uitgesproken, wordt koper geacht
in verzuim te zijn zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is koper over het openstaande bedrag een
rente verschuldigd gelijk aan 9% boven de herfinancieringsrente zoals vastgesteld door de Europees Centrale Bank. Indien verkoper in verband
met niet-tijdige betaling ofwel nakoming (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening
van koper, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van aanmaning en kosten van het inwinnen van juridisch advies en/of
schikkingsonderhandelingen, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 250,- excl. BTW bedragen,
onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Dergelijke kosten zijn direct en zonder enige aftrek opeisbaar.

5.5. Verkoper is gerechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen - alle betalingen in een door verkoper te kiezen volgorde te doen
strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is.

5.6. Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens verkoper.

5.7. Verkoper is op ieder moment bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling
of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien
vooruitbetaling uitblijft of na verkopers redelijk verlangen geen zekerheid wordt verschaft, is verkoper gerechtigd de overeenkomst door een enkele
schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of op te zegen, onverminderd verkopers recht op schadevergoeding,  en
zonder dat koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

5.8. Verricht verkoper, op verlangen van koper of omdat deze noodzakelijk blijken, werkzaamheden die niet in de orderbevestiging van verkoper zijn
genoemd (‘aanvullende werkzaamheden’, dan kan verkoper deze aanvullende werkzaamheden bij koper in rekening brengen, ook indien deze
op het moment van het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar waren. Hetzelfde geldt voor het geval de werkzaamheden na
voornoemde orderbevestiging worden gewijzigd. Indien verkoper aanvullende werkzaamheden nodig acht, zal verkoper koper hierover
informeren.

6. Klachten
6.1. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen ten aanzien van de overeenkomst. Eventuele

gebreken dienen binnen tien (10) werkdagen na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan verkoper. De bij levering verborgen gebreken
dient koper binnen tien (10) werkdagen na constatering, doch uiterlijk binnen één (1) jaar na de levering schriftelijk kenbaar te maken aan verkoper.
Na het verstrijken van de genoemde termijnen is verkoper niet meer gehouden een klacht in behandeling te nemen. Heeft koper niet, of niet op
tijd, geklaagd, dan geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Koper kan alsdan geen enkel recht meer
ontlenen aan een eventueel gebrek, ook niet in verweer tegen een vordering van verkoper.

6.2. Koper dient de in geschil zijnde zaken als goede huisvader ter beschikking van verkoper te houden.
6.3. In geval van een klacht door koper dient koper verkoper steeds onverwijld in de gelegenheid te stellen de klacht te laten onderzoeken en eventueel

te herstellen. Koper zal hiertoe op eerste verzoek van verkoper de door verkoper verzochte informatie aanleveren en, naar keuze van verkoper,
verkoper of een door verkoper ingeschakelde derde toegang verschaffen tot de in geschil zijnde zaken of de zaken of een monster daarvan op
kosten van verkoper aan verkoper zenden. Indien blijkt dat de zaken wel voldoen aan de overeenkomst, is verkoper gerechtigd de kosten van dit
onderzoek, inclusief de extra vervoerskosten, bij koper in rekening te brengen.

6.4. Door het indienen van een klacht worden betalingsverplichtingen van koper niet opgeschort.
6.5. Voor zover verkoper de klacht als ongegrond heeft beoordeeld en dit aan koper heeft medegedeeld, dienen eventuele rechtsvorderingen op

straffe van verval uiterlijk binnen drie (3) maanden na de ongegrondverklaring aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze Algemene



verkoop- en leveringsvoorwaarden bevoegde rechter. Door het verstrijken van deze periode komt iedere vordering tot schadevergoeding te
vervallen.

6.6. Beoordeelt verkoper de klacht gegrond dan zal de levering naar keuze van verkoper (a) of kosteloos worden gerepareerd, (b) tegen de door
verkoper berekende prijs worden teruggenomen, of (c) overeenkomstig de bestelling door nieuwe delen kosteloos af fabriek worden vervangen.
Gaat verkoper hier niet binnen een redelijke termijn toe over dan heeft koper uitsluitend het recht (a) de overeenkomst te ontbinden en de zaken
ter beschikking van verkoper te stellen, zonder dat koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen dan wel (b) over te gaan tot
vermindering van de verkoopprijs, welke vermindering evenredig is aan het gebrek in de levering, zonder dat koper enige aanspraak op
schadevergoeding kan doen.

6.7. In het geval van vervanging als bedoeld in art. 6.6, moeten de te vervangen zaken door koper aan verkoper geretourneerd worden. Terugzending
van het geleverde zonder toestemming is niet toegestaan.

6.8. Voor het (rechtens) vaststellen van gebreken is uitsluitend de uitslag van het onderzoek verricht door of namens verkoper bindend.
6.9. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen dient koper uitdrukkelijk schriftelijk overeen te komen. Koper kan geen rechten ontlenen aan door verkoper

verstrekte monsters. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of
afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en zijn geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.

6.10. Over- en onderleveringen tot en met een maximum van tien procent (10%) van de bestelde hoeveelheid, het bestelde formaat of het bestelde
gewicht van de totaalopdracht en/of de deelleveringen zijn toelaatbaar en worden geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6.11. Verkoper draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden in de opdracht van koper, ook niet indien verkoper op de hoogte was van
deze fouten of redelijkerwijs had kunnen zijn.

6.12. Koper kan in zijn geheel geen beroep doen op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door verkoper, indien:

a) en zolang koper jegens verkoper in verzuim is;
b) de zaken door koper aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;
c) de zaken door koper langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;
d) de zaken niet functioneren als gevolg van onoordeelkundig gebruik door koper of van andere oorzaken dan de ondeugdelijkheid van

materiaal of fabricage;
e) koper niet alle voor het gebruik van de zaken gegeven instructies en andere specifiek geldende garantie- en / of onderhoudsvoorschriften

stipt en volledig is nagekomen;
f) koper op eigen initiatief wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde zaken verricht of door derden laat verrichten;
g) koper niet aan haar verplichtingen heeft voldaan als opgenomen in art. 6.1, 6.2, 6.3, 6.6 van deze Algemene verkoop- en

leveringsvoorwaarden.

7. Garantie
7.1. Van een garantieverplichting kan slechts sprake zijn indien verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat bepaalde eigenschappen worden

gegarandeerd. Dergelijke door verkoper uitdrukkelijk afgegeven garanties gelden alleen voor de desbetreffende levering en voor de periode die
in de desbetreffende schriftelijke verklaring is genoemd. Voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen, geldt een garantieperiode van 12
maanden. Naast deze garantie kan geen beroep worden gedaan op alle andere garanties die expliciet of impliciet door de wet, het gewoonterecht,
de handel, het gebruik, het verloop van de handel of anderszins mogelijkerwijze van toepassing zouden kunnen zijn. Eventueel door verkoper
afgegeven garantieverplichtingen geven koper uitsluitend het recht zich te beroepen op nakoming van de overeenkomst door herstel of vervanging
van het geleverde. Verkoper gaat naar haar keuze en naar haar eigen beoordeling tot herstel of vervanging over van niet functionerende zaken
of een onderdeel daarvan. Enig recht van koper of schadevergoeding is uitgesloten.

7.2. Verkoper garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel
waarvoor koper het wenst. Voor zover het gekochte om wat voor reden dan ook niet geschikt is voor het doel waarvoor koper het wenst, kan
koper hier geen rechten aan ontlenen.

7.3. Verkoper geeft geen garantie indien:
7.3.1. de zaken niet functioneren als gevolg van onoordeelkundig gebruik door koper of van andere oorzaken dan de ondeugdelijkheid van

materiaal of fabricage;
7.3.2. verkoper in overeenstemming met de overeenkomst gebruikt materiaal of gebruikte zaken levert;
7.3.3. de oorzaak van het niet goed functioneren van de zaken niet duidelijk kan worden aangetoond door koper;
7.3.4. koper niet alle voor het gebruik van de zaken gegeven instructies en andere specifiek geldende garantie en / of

onderhoudsvoorschriften stipt en volledig is nagekomen;
7.3.5. koper op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen, bewerkingen, verwerkingen en/of behandelingen aan de geleverde

zaken verricht of door derden laat verrichten waarbij materiaal eigenschappen worden veranderd;
7.3.6. koper op eigen initiatief gedurende de garantietermijn andere dan de onder art. 7.3.5. bedoelde wijzigingen en/of reparaties aan de

geleverde zaken verricht of door derden laat verrichten;
7.3.7. koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere daarmee samenhangende

overeenkomst voortvloeit, zoals onder meer de in deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden vermelde verplichtingen ten
aanzien van inspectie en reclamering.

7.4. Indien koper aanspraak maakt op garantie en nadien blijkt dat de zaken niet onder de garantie vielen, dient koper alle door verkoper in verband
daarmee gemaakte kosten te vergoeden

7.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is verkoper uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde
garantieverplichtingen binnen Nederland.

7.6. Indien een gebrek niet binnen de toepasselijke garantietermijn of op grond van art. 6.1 bij verkoper is gemeld, kan koper op dat gebrek in de
prestatie geen beroep meer doen.

8. Resource impairment
8.1. Verkoper geeft orderbevestiging(en), offerte(s) of andere verklaringen of toezeggingen af en neemt de daaruit voortvloeiende leverings- en

prestatieverplichtingen op haar onder het uitdrukkelijke voorbehoud en/of de uitdrukkelijke voorwaarde van tijdige en voldoende bevoorrading van
haar fabrikanten of leveranciers met de middelen (met name legeringen, grafietelektroden, vuurvaste materialen, gas, elektriciteit, brandstoffen,
etc.) die vereist zijn voor de uitvoering van de offerte(s) (hierna ook gezamenlijk aangeduid als ‘resource impairment’).

8.2. Indien een resource impairment een permanente, tijdelijke onmogelijkheid, aanzienlijke belemmering of vertraging veroorzaakt door
omstandigheden waarvoor verkoper niet verantwoordelijk is of die niet aan verkoper zijn toe te rekenen, is geen sprake van tekortkoming in de



nakoming of aansprakelijkheid aan de zijde van verkoper, mits verkoper koper zo spoedig mogelijk schriftelijk omtrent de resource impairment
heeft geïnformeerd (e-mail is voldoende) en daarbij de verwachte of mogelijke duur van het effect op de uitvoering van de leverings- en
prestatieverplichtingen van verkoper heeft medegedeeld.

8.3. Indien verkoper en koper niet binnen een redelijke termijn anders overeenkomen, worden de verplichtingen van verkoper opgeschort en worden
de leveringstermijnen en/of -data voor de nakoming van leverings- en prestatieverplichtingen van verkoper verlengd met de duur van de tijdelijke
onmogelijkheid, aanzienlijke belemmering of vertraging. Indien de resource impairment de uitvoering van de leverings- en prestatieverplichtingen
van verkoper voor langer dan twee weken na de bovenvermelde verlenging verhindert, aanzienlijk belemmert of vertraagt, hebben verkoper en
koper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dit geval zullen de partijen alle tot op dat moment verrichte prestaties
ongedaan maken en zullen reeds door de koper betaalde bedragen aan hem worden terug worden betaald. Overige rechten van verkoper en
koper bestaan niet.

9. Overmacht / onvoorziene omstandigheden
9.1. Onder overmacht wordt verstaan het begrip als bedoeld in artikel 6:75 BW.
9.2. Onder overmacht worden in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan tekortkomingen door verkoper als gevolg van oorlog of oorlogsdreiging,

overheidsmaatregelen en vervoersverboden, import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook, terrorisme, rellen, oproer, molest,
werkstaking (georganiseerd en ongeorganiseerd), bedrijfsbezetting, overstroming, transportproblemen, brand, waterschade, defecte aan
machinerieën, ziektes, epidemieën, pandemieën of quarantaines en storingen in de levering van energie bij verkoper of bij toeleveranciers van
verkoper alsmede wanprestatie door toeleveranciers van verkoper.

9.3. In geval van overmacht is verkoper gerechtigd, om zonder rechterlijke tussenkomst, (a) de nakoming van de overeenkomst op te schorten, (b) de
overeenkomst (partieel) te ontbinden of (c) de levertijden in redelijkheid te verlengen, zonder dat zij in dat geval tot enige schadevergoeding
jegens koper gehouden zal zijn.

9.4. Indien de overmacht langer dan twee maanden heeft geduurd of indien vast staat dat de overmacht langer dan twee maanden zal gaan duren,
zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst (partieel) te ontbinden. Ook in dat geval is verkoper niet gehouden tot vergoeding van enige schade
aan koper.

9.5. Onder onvoorziene omstandigheden wordt verstaan het begrip zoals bedoeld in art. 6:258 BW.
9.6. In geval van onvoorziene omstandigheden is verkoper gerechtigd, om zonder rechterlijke tussenkomst, (a) de nakoming van de overeenkomst op

te schorten, (b) de overeenkomst (partieel) te ontbinden of (c) de levertijden in redelijkheid te verlengen, zonder dat zij in dat geval tot enige
schadevergoeding jegens koper gehouden zal zijn.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Verkoper is alleen aansprakelijk voor door koper geleden schade, indien koper kan aantonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid

aan de zijde van verkoper.
10.2. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor gevolgschade van koper is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder de gevolgschade wordt onder meer doch

niet uitsluitend verstaan, stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, transportkosten,
arbeidskosten, rentekosten, reparatiekosten, transportkosten en reis-en verblijfkosten, transportkosten of boetes.

10.3. Aansprakelijkheid voor schade wordt in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat een verzekering van verkoper in het desbetreffende
geval uitbetaalt, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een verzekering plaatsvindt, wordt
aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief btw, althans voor hetgeen is gefactureerd voor de betreffende
transactie c.q. is gefactureerd voor de zaak waar de aansprakelijkheid mee samenhangt. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van verkoper is
uitdrukkelijk uitgesloten.

10.4. Onder schade wordt in ieder geval begrepen schade wegens tekortschieten, ontbindingsschade en schade op grond van onrechtmatige daad.
10.5. Vorderingen tot schadevergoeding dienen door koper binnen één (1) jaar na aansprakelijkstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de daartoe volgens

deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde en bevoegde rechter. Na deze periode zal de vordering tot schadevergoeding zijn
verjaard.

10.6. Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van door koper ter beschikking gestelde modellen, tekeningen, monsters en dergelijke.
Verkoper is gerechtigd modellen, tekeningen, monsters en dergelijke die gedurende drie (3) jaar niet zijn gebruikt zonder meer te vernietigen.
Tekeningen en modellen die door verkoper aan koper zijn verstrekt blijven verkopers eigendom en moeten op eerste verzoek van verkoper aan
verkoper worden teruggegeven. Koper mag deze niet ter kopiëring, gebruik of namaak aan derden ter beschikking stellen.
De koper is verantwoordelijk indien door de uitvoering van de opdracht door verkoper conform de door koper aangegeven specificatie rechten
van derden, in het bijzonder octrooien, merkenrechten en dergelijke worden geschaad. Koper vrijwaart verkoper tegen alle desbetreffende
aanspraken van derden jegens verkoper.

10.7. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden, waaronder groepsvennootschappen van koper of anderszins aan koper gerelateerde
vennootschappen, tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met enige
leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of
adviezen. Voorts vrijwaart koper verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect,
middellijk of onmiddellijk samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door verkoper verstrekte informatie, tenzij deze
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid zijdens leidinggevenden van verkoper. Koper compenseert verkoper voor alle door
verkoper geleden schade en gemaakte kosten, waaronder ook de kosten van juridische bijstand die door verkoper redelijkerwijs moeten worden
gemaakt.

11. Ontbinding / annulering
11.1. Verkoper is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige

vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, per aangetekende brief te ontbinden, indien:
11.1.1. koper surseance van betaling aanvraagt, koper eigen aangifte faillissement doet of indien een derde een verzoek doet tot

faillietverklaring van koper dan wel koper wordt ontbonden;
11.1.2. koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens de

verkoper en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 5 werkdagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te
herstellen.

11.2. Annulering door koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk instemming van
verkoper.



11.3. Onverminderd het recht van de verkoper op volledige schadevergoeding, heeft verkoper in geval van ontbinding van een overeenkomst
wegens het niet nakomen door koper van diens verplichting of in geval verkoper instemt met annulering van een bestelling door koper, recht
op een schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de tijd die is verstreken tussen het tot stand komen van
de overeenkomst en het moment waarop de overeenkomst wordt ontbonden door verkoper c.q. wordt geannuleerd door koper in verhouding
tot het overeengekomen tijdstip van levering. Indien hier niet uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken geldt in ieder geval dat de schade
vergoeding forfaitair wordt vastgesteld conform de navolgende staffel:

11.3.1. Ontbinding/annulering binnen verstrijken van de eerste ¼ periode: 25% van het overeengekomen bedrag;
11.3.2. Ontbinding/annulering tussen ¼ periode en ½ periode: 50% van het overeengekomen bedrag;
11.3.3. Ontbinding/annulering tussen ½ periode en overeengekomen tijdstip van levering: 100% van het overeengekomen bedrag;
11.3.4. Ontbinding/annulering na overeengekomen tijdstip van levering: 100%.

11.4. Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan
enige uit de overeenkomst of uit deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voortvloeiende verplichting jegens verkoper. In het geval
koper ondanks sommatie door verkoper daartoe in gebreke blijft alsnog volledig aan deze verplichting te voldoen, is verkoper gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke schriftelijk te ontbinden zonder verplicht te zijn enige schade zijdens koper te vergoeden.

12. Geschillen
12.1. Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt het Nederlandse recht. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale
regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, zoals UNCITRAL, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

12.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen
wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen.


